
OneSol Energia Solar

SISTEMA PROPOSTO: kWp
Cliente: DATA:

PROJETO: 5,85 SUNALIZER ISC VALOR PROPOSTO:

Custo Investimento    (ONESOL): 4,09              R$/Wp Custo  (médio setor)* 4,71         R$/Wp

CUSTO DOS SERVIÇOS (ONESOL) 0,93              R$ / Wp Custo Integrador (médio setor)¹ 1,49 R$/Wp

a- posto que a UC tem o consumo médio de kWh/mês ao custo de a UC irá gastar, sem o sistema

 instalado no prazo de retorno deste de meses, obrigatoriamente com despesas de energia elétrica-EE a quantia de

(considerando o valor da tarifa elétrica atual 0,7714 R$/kWh e fixa em todo este período)

b- considerando-se a ativação do sistema feita por financiamento em 05 anos o valor efetivamente à ser investido seria de 

O valor da parcela mensal média de financiamento, taxa¹ de 1,5% am, ficaria próxima de  a um custo mensal médio

 consumido * no prazo de 60 meses!! =  (parc.financ. - custo mês) x 60 meses - Valor Considerado Parcela = 

c- sistema irá gerar em média 617 kWh/mês ao custo da Tarifa Elétrica base de 0,7714 R$/kWh, uma ECONOMIA MÉDIA de 

ao mês com prazo de retorno de 51 meses além de créditos adicional de 800 kWh/ano frente ao histórico de

 consumo atual, podendo suportar um acréscimo no consumo da UC e custo de geração fixo ao longo da vida útil do sistema de 0,14R$      R$/kWh; 

d- despesa com custo elétrico mensal obrigatório será a DO 100 kWh/mês vezes o valor da TE de referência 0,7714 R$/kWh = Total de 

² R$/kWh consumido e, frente ao custo médio uma ECONOMIA MÉDIA DE 85%

e- o montante de economia das despesas com energia elétrica-EE estimado na vida útil do sistema de 25 anos no fluxo de caixa ficará em torno de 

(considerando-se os custos inclusos e a inflação energética mensal – sem correção monetária) Taxa Retono Inv.(ROI) 1,23% a.m.

f- O Overload do sistema é de -3% podendo ser aumentado em até 126% na Potência Pico máxima de 8,10           kWp 

g-Performance Ratio do Sistema 0,78 (eficiência do Sistema- Indicador de COMPARATIVO entre Sistemas) % aumento 25 anos: 4%

*considerando-se o valor da TE-tarifa elétrica fixa em 0,77 R$/kWh durante todo o prazo de financiamento e de retorno do sistema, fato

este não ocorrerá pois sofrerá reajustes portanto, o valor gasto médio será MAIOR tornando assim o investimento real realizado ainda MENOR.

-valor de investimento do sistema Turn Key 4,09              R$/Wp no mercado 4,71             R$/Wp 13% abaixo do valor mercado

-valor dos Serviços OneSol 0,93              R$ / Wp no mercado 1,49             R$/Wp 37% abaixo do valor mercado

-GARANTIAS: INVERSOR 5 ANOS MÓDULOS 12 ANOS ESTRUTURA 10 a 12 ANOS SERVIÇOS 5 ANOS

-INCLUSOS TODOS OS SERVIÇOS: PROJETO, PROCESSOS JUNTO A CIA ELETRICA, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO e SEGUROS

1 UND. 13 UND. 1 UND.

-MONITORAMENTO E GARANTIA DA INSTALAÇÃO de 05 ANOS;

-UMA MANUTENÇÃO–REVISÃO DO SISTEMA (somente MO);

-SEGUROS INCLUSOS: Engenharia / Responsabilidade Civil + All Risks ( 1º ano)

Temperatura média: 26,2 °C Radiação: 4,47      kWh/m²/dia 18,40% 77,57%

5 315 ° NO

¹Referência Mar21 -Greener - https://www.greener.com.br/pesquisas-de-mercado/

¹Referência Mar21 -Greener - https://www.greener.com.br/pesquisas-de-mercado/

consumo mensal médio total (kWh/mês)

consumo médio mensal compensável 

(kWh/mês)
Geração média Sistema      (kWh/mês)

Consideraçoes e Análises:

Perdas Estimadas: FDG Azimutal:

PREMISSAS ADMTIDAS - Dados abaixo / Valor da Tarifa Elétrica-TE custo do kWh com impostos e sem taxas que não fazem parte da compensação

501,00R$                          
 (atentar que está se considerando valor da Tarifa Elétrica fixa neste período fato não ocorrerá, pois sofrerá acréscimos como também o valor da parcela de financiamento é menor ao da taxa 

considerada, portanto o valor real investido tenderá a ser menor  que o valor apresentado)

650 501,00R$                      

51

579,00R$                           

4.680,00R$                        

ESTRUTURA: Azimute (direção):Telhado Metálico / Sanduiche Inclinação módulos:

23.909,00R$                                    

Sr. Wilmar Ralisse

25.551,00R$                     

Créditos Gerados 1º Ano (kWh) % Economia média anual DM Overload Sistema (Ref. 25%)

0,77R$                               0,14R$                           custo do kWh pago pela UC *

25.551,00R$                    

475,69R$                           

77,14R$                             501,00R$                              

185.303,47R$                   

617 0,7714

Valor parcela Financiamento 
R$ 579,00 Prazo Retorno Sistema (meses) 51

(60 meses - taxa¹ % am)

Performance Ratio Sistema (Ref. > 0,70)

ESTIMATIVA TECNICA FINANCEIRA SFCR - RESUMIDA 5,85

800 85% -3% 0,78

DEPOIS  (*com base no valor tarifa atual)

501,00R$                          77,14R$                         gasto médio mensal com EE (kWh)*

23.909,00R$                    

QUADRO RESUMO

3.934,12R$                   gasto com kWh no prazo retorno do Sistema*

ANTES

ECSFCR-WARALISSE_

SÃO PAULO

Valor atual da TE 

R$/kWh *

4.680,00R$                   valor investido no Sistema por financiamento

650 550

21/05/2021

579,00R$                      

ISC MÓDULOS ESTRUTURA

Equipamentos, Materiais e Serviços inclusos conforme descrito no item Componentes e suas respectivas quantidades:

(1)-não contempla materiais para o circuito CA (do Inversor ao QDE/Relógio-UC), Aterramento-SPDA, Alteração de Padrão Cia. Elétrica, Transformadores e Obra Civil/melhorias 

necessárias. Acrescentar em média 5% a 7% ao Valor Total estimado para gastos com materiais/itens referente ao circuito CA e Aterramento  

(2- a este valor se somará as taxas adicionais como a CIP que é obrigatória independentemente ao modelo de geração/consumo + tributo não compensável na TUSD conforme Convenio 16 ICMS-CONFAZ)

DIFERENCIAIS OneSol - Condições Comerciais e Valores:

Vantagens Exclusivas OneSol:
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OneSol Energia Solar

VALOR TOTAL => A VISTA:

> Proposta de 

OPÇÃO A - Financiamento Valor Total (A Vista) Equipamentos + FRETE + SERVIÇOS ONESOL:

> Simulação Financiamento ¹*: Entrada:

36  Parcelas 48  Parcelas 60  Parcelas 72  Parcelas

OPÇÃO B- Financiado Fornecedor e Parcelado OneSol *Pagto por Boleto e/ou TED   **CartãoCrédito

Parcelas

48

5
ou 8

VALORES DAS PARCELAS SÃO SIMULADAS COM MAIOR TAXA APENAS PARA ANALISE VIABILIDADE FIANANCEIRA DO SISTEMA NÃO CONFIGURA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO ¹*

 VALIDADE DA PROPOSTA

DEMAIS DADOS, INFORMAÇÕES, CONDIÇÕES COMERCIAIS VIDE A ESTIMATIVA TECNICA COMERCIAL - COMPLETA 

ATENÇÃO: CONSIDERADO CONSUMO MEDIO 650 KWH/MES (R$500,00/mês), resultando assim em consumo médio de 550 kWh/mês à ser compensado pelo Sistema, descontando-

se a DO das Classes de Consumo B1-Res. Bifásico (50 kWh/mês) para cada UC integrante. -INVERSOR: 6KW GROWATT - MÓDULOS: 450W PHONO SOLAR

23.909,00R$              

6.890,00R$                  

822,00R$                       668,00R$                   579,00R$                        527,00R$                   

CONDIÇÕES COMERCIAIS 
23.909,00R$                                          

BV FINANCEIRA

21/05/2021

1.909,00R$                   

CARÊNCIA DE 30 DIAS

> A produção de energia do seu sistema está relacionada a radiação solar diária-mensal da localidade, assim como sobre a inclinação, direção azimutal, eficiências

(rendimentos) e perdas, como sombreamento, sujeira, temperatura, degradação, conversão, etc. Como há variação da radiação solar durante os meses do ano, a

geração pode variar;

PROMOÇÃO OneSol - JUNHO20

Equipamentos ¹* : Parcelado direto c/Fornecedor - Financiamento

¹* FINANCIAMENTO os valores das parcelas, TAXAS e condições sujeitas à análise de crédito do CLIENTE conforme critérios de cada Financiadora. As condições apresentadas referem-

se apenas a uma simulação considerando-se a MAIOR TAXA possível para análise de viabilidade financiera do Sistema, portanto sendo os parâmetros e condições do produto

simulado sujeitos a alteração conforme análise individual e score do cliente. Assim, esta NÃO CONFIGURA OFERTA FINAL. As taxas podem atingir valores até ZERO % ao mês a

depender da financeira, da quantidade de parcelas desejada e em função da análise de proposta colocada pelo Cliente.

Consulte-nos para novas opções/condições de Financiamentos e formas de pagamentos conforme seu interesse. 

FORMA DE ATUAÇÃO E DIFERENCIAIS ONESOL

Disclaimer de Informações

> A estimativa de geração média apresentada foi calculada em um cenário ideal. Por se tratar de uma fonte intermitente e sensível a fatores externos, a geração

pode sofrer variações positivas ou negativas em decorrência das características físicas do telhado, sombreamento e/ou posicionamento do módulos fotovoltaicos;

FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Na ONE SOL atuamos com a VENDA DIRETA dos Equipamentos pelo Fornecedor/Distribuidor por nós indicado ao Cliente Final sem quaisquer ACRÉSCIMO DE

COMISSÃO E OU VALORES, ou seja, todas as condições como principalmente o valor à vista ao que o Fornecedor/Distribuidor nos fornece como empresa Integradora,

normalmente de 25 a 30% abaixo ao do valor final para consumidor, repassamos diretamente aos nossos clientes sem inclusão de comissão de revenda ou acréscimo

de impostos pela ocorrência de bitributação sobre o faturamento dos mesmos. Somados a estes fatores, está todo o nosso diferencial quanto a competência,

confiabilidade e qualidade técnica como no atendimento comercial na pré e pós venda/ativação do Sistema.

Realizamos duas simulações como formas de pagamento que melhor se adeque à necessidade de nossos clientes. Na OPÇÃO A é simulado o pagamento do Valor

Total do Sistema (Equipamentos + Serviços) feito através de financiamento nas parcelas mencionadas. Na OPÇÃO B realizamos a simulação com o pagamento

financiado dos Equipamentos realizado diretamente ao fornecedor e o Valor dos Serviços parcelado diretamente com a ONE SOL em parcelas iguais ou distribuidas

SEM JUROS via boleto ou TED ou em parcelas COM JUROS via cartão de crédito.

sem correção anual

17.019,00R$                      

6.890,00R$                        

491,00                                

1.378,00                            

R$Entrada

1.019,00                        

-                                  

28/05/2021

Resp. Técnico OneSol: Eng.º Alexandre Hernandes Marani 

Data:

www.onesol.com.br

(19) 9 9900 - 5700

21/05/2021

Serviços ONESOL : Pagamento Parcelado ONESOL SEM JUROS *
8.331,00R$                          1.041,38                               

Pagamento Parcelado ONESOL COM JUROS **

> kWp é a medida utilizada para definir a máxima potência instantânea em corrente contínua CC gerada pelo Sistema Fotovoltaico a 1000 W/m² disponíveis de

radiação solar;

> kWh é a soma da energia total gerada em um dado período de tempo;

> kW é a Potência Gerada em corrente alternada CA convertida e fornecida pelo Inversor Interativo à U.C. e a rede da Distribuidora elétrica.

> Vide Anexo  Simulação de Geração para a Potência Proposta do Sistema nas variáveis e condições consideradas.
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